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Wigilia 

 

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym 

wieczorem w roku. W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII 

wieku, Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. 

Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz 

krewnych, osoby mieszkające samotnie. Dawniej najpierw gospodynie urządzały 

generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali 

umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, 

jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego 

pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty białym obrusem, 

przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano dla 

przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem było 

również, że cały dzień obowiązywał  ścisły post. Także w czasie wigilii dawano 

tylko potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były 

wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. 

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego 

miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla 

przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również 

pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może 

również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny. 

Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza 

gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według 

Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani tez Trzema Królami. 

 

 

Parzysta ilość osób 

Do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. 

Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. 

Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek od Ostatniej 

Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość 

biesiadników była nieparzysta, wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach 

zapraszano do stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś żebraka. 

Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według wieku dlatego, aby "w 

takiej kolejności schodzić z tego świata", a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o 

najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, rozpoczynała wieczerze. 

 

 



Łamanie się opłatkiem 

 

Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest 

zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o 

Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt 

pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 

Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i 

uczy, ze należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie 

życzenia pomyślności i wybaczamy urazy. 

Ilość potraw  

 

Według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander 

Bruckner w słowniku etymologicznym języka polskiego podaje, ze wieczerza 

chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a u 

arystokracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były różne: 7 - jako siedem dni 

tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 12 

potraw - na cześć dwunastu apostołów.                                                                    

Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobra prace w przyszłym 

roku. Potrawy powinny zawierać wszystkie płody rolne, aby obrodziły w 

następnym roku. Wigilie otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - 

najczęściej barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdałowa. 

Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch z kapusta, potrawy z grzybów 

suszonych, kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem lub 

pochodzącą ze wschodnich rejonów Polski słynną kutie oraz ciasta a zwłaszcza 

świąteczny makowiec. 

Po Wieczerzy 

Dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski 

praktykowano różne zwyczaje. I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze 

biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto 

słomkę prosta, to osobę, która ja wyciągnęła, czekało życie proste, bez 

niebezpieczeństw. Jeśli słomka była pokrzywiona, to dana osobę czekało w 

przyszłym roku życie kręte. Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. 

Wierzono bowiem, ze o północy, przynajmniej niektóre z nich, przemówiła 

ludzkim głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo ono było obecne przy 

narodzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar mówienia ludzkim głosem w 

noc wigilijna. 

Resztki wieczerzy  

Na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano kolo pieca, a przed nim ławę posypana 

piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla zmarłych przodków. 

Rano, po śladach na piasku, odgadywano kto przyszedł w nocy i czy w ogóle 

przyszedł. W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. 

Obowiązkowo musiały być minimum trzy postacie: bocian, koza i niedźwiedź. 

Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność, a niedźwiedź - 

wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić. 

 

 



Pasterka  

 

kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. 

Zgodnie z tradycją upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez 

nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania 

bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie 

V wieku. Do Polski dotarł on więc być może razem z chrześcijaństwem 

Szopki 

W Polsce franciszkańskiej pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach 

średniowiecza. Początkowo inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle 

proste, pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. W wieku XIX powstały 

różne regionalne formy polskich szopek bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i 

najciekawsze są szopki krakowskie, których architekturę wzoruje się na 

zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały się często 

teatrzykami lalek, w których na miniaturowych scenkach podświetlanych 

świecami pojawiały się najrozmaitsze ruchome figurki. 

 

Potrawy wigilijne 

BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI  

 

Składniki:                                                                                                                                                   

buraki, wywar z włoszczyzny, skórka z chleba, czosnek, ziele angielskie, grzyby 

suszone na farsz, ciasto odrobinę lżejsze jak na pierogi, sól, pieprz, cebula, masło. 

Przygotowanie:                                                                                                                             

Zakwas na barszcz - bardzo cienko pokrojone w plastry buraki, cebulę, skórkę z 

chleba, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy zalać wodą i zostawić na kilka dni do 

zakwaszenia w ciepłym miejscu.                                                                                              

Farsz:                                                                                                                                                 

grzyby ugotować i posiekać, poddusić z cebulą i masłem aż do odparowania wody. 

Rozwałkować ciasto i formować uszka lub kołduny, napełniając je gotowym 

farszem. Ugotować na wrzącej osolonej wodzie i odłożyć. Odcedzić zakwaszony 

barszcz, połączyć z wywarem z włoszczyzny, dodać czosnek, sól, pieprz, odrobinę 

majeranku, doprawić do smaku i doprowadzić do temperatury wrzenia. Nie 

gotować!, bo straci kolor. Na podgrzanych talerzach ułożyć uszka i zalać 

barszczem.  

 



KARP W GALARECIE 

 

Składniki:                                                                                                                                     

1 kg karpia, 5 dag jasnych rodzynek, 1/8 l jasnego piwa, 3 - 4 cebule, 1 łyżka 

masła, 5-6 goździków, 1/2 łyżeczki tartej skórki cytrynowej, 2 łyżki octu, sól, pieprz 

Galareta:                                                                                                                                               

wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny, 1 łyżeczka żelatyny, 1 łyżka octu, 2 

białka.                                                                                                                            

Przygotowanie                                                                                                                               

Karpia sprawić, odciąć głowę, płetwy, ogon i zachować do wywaru. Opłukać, 

pokroić na dzwonki szerokości ok. 2-3 cm,, osolić, oprószyć pieprzem, posypać 

tłuczonymi goździkami, skropić octem. Masło rozgrzać, włożyć obraną, pokrajaną 

w kostkę cebulę, zasmażyć nie rumieniąc, wlać piwo, ogrzać, włożyć rybę, razem 

dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu ok. 25 minut. Gdy ryba jest już 

gotowa - wyjąć. Sos odparować, włożyć opłukane rodzynki i startą skórkę 

cytrynową.                                                                                                                                    

Rybę ułożyć na półmisku, oblać sosem, zalać stygnącą, sklarowaną galaretą.  

 

 

RYBA PO GRECKU 

 

Składniki:                                                                                                                                          

1/2 kg filetów rybnych, 2 cebule, 2 marchewki, 1/2 pietruszki, 1/8 selera, 1 średni 

przecier pomidorowy, 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, pieprz mielony, 

sól, cukier, mąka, 5 łyżek oleju, 2 szklanki wody, oliwa do smażenia 

Przygotowanie:                                                                                                                                      

Filety ryby przekroić na około pięciocentymetrowe kawałki. Posolić, posypać 

pieprzem, oprószyć mąką i usmażyć na rumiano na oliwie. Usmażone filety 

odłożyć. Cebulę pokroić w "piórka". Warzywa utrzeć na grubych oczkach tarki 

jarzynowej. Na łyżce oliwy zeszklić cebulę. Warzywa zalać w garnku wodą i dusić 

20 minut. Włożyć ziele angielskie, liść laurowy. Przełożyć do garnka cebulę. Dodać 

przecier pomidorowy. Doprawić sos solą, pieprzem, cukrem wg uznania. Dusić 10 

minut. W pojemniku lub słoju układać warstwami zamiennie gorący sos i rybę                 

(aż do wyczerpania składników). Wierzchnią warstwę ma stanowić sos. Zostawić 

na ok. 12 godzin by ryba przeszła sosem.  

 



GROCH Z KAPUSTĄ  

 

Składniki:                                                                                                                                               

½ kg kiszonej kapusty, ½ kg białej kapusty, 1 marchewka, szklanka całego grochu, 

cebula, 5-6 pieczarek, 1-2 łyżki oleju, sól, pieprz, tymianek lub majeranek, liść 

laurowy, ziele angielskie.                                                                                                     

Przygotowanie                                                                                                                                

Groch zalewamy wodą i zostawiamy na noc. Następnego dnia osączamy go na 

sicie i gotujemy w osobnym naczyniu, w niedużej ilości wody z solą i majerankiem. 

Groch powinien być miękki, ale nie rozgotowany. W tym samym czasie na 

rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, obraną i startą na 

tarce marchew i drobno pokrojone pieczarki. Całość zalewamy szklanką wody, 

dorzucamy drobno poszatkowaną białą kapustę, liść laurowy, kilka ziaren ziela 

angielskiego, sól, pieprz oraz tymianek i dusimy 15-20 minut, aż kapusta będzie 

miękka. Wówczas dodajemy do tego kiszoną kapustę, mieszamy i dusimy 

następne10-15 minut. Gdy wszystkie składniki są już miękkie dorzucamy 

ugotowany groch z niedużą ilością wody, w której się gotował, doprawiamy do 

smaku i dusimy tylko tyle, ile trzeba by zredukować wodę. Podajemy na gorąco.  

KAPUSTA Z GRZYBAMI  

 

 

Składniki:                                                                                                                                       

1,5 kg kiszonej kapusty, 25 dag suszonych grzybów, 1 łyżka miodu, pół szklanki 

oleju/oliwy, pieprz mielony, 2 suszone (albo lepiej wędzone śliwki)                         

Przygotowanie                                                                                                                            

Potrawę zaczyna się przygotowywać 3 dni przed Świętami. Kapustę przepłukać, by 

nie była za kwaśna. Zalać wodą. Gotować przez 2 godziny. Grzyby namoczyć, zalać 

wodą i ugotować. Odcedzić (wodę z gotowania wlać do kapusty). Grzyby drobno 

pokroić dodać do kapusty razem z suszonymi śliwkami. Wlać oliwę. Dusić kapustę 

przez następne 2 godziny. Zostawić w chłodzie do następnego dnia. Znów dusić 2 

razy po 2 godziny. Doprawić pieprzem i miodem. Przez następny dzień 

podgrzewać kapustę codziennie 2 razy po pół godziny.  

 

 



PIERNIK WIGILIJNY  

 

 

 

Składniki:                                                                                                                                           

2 szklanki mąki, 1/2 szklanki wody, 4 łyżki cukru, 13 dag miodu, 1 jajko, 10 dag 

roztopionej margaryny do pieczenia, 1,5 łyżeczki sody, 2 łyżeczki przyprawy do 

pierników.                                                                                                                   

Przygotowania                                                                                                                        

Wszystkie składniki połączyć ze sobą i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną 

masę wlać do formy wysmarowanej masłem i posypanej niewielką ilością bułki 

tartej. Dodatkowo do ciasta można dodać bakalie. Piec około 1 godziny w 

temperaturze 170ºC. Ciasto można polać polewą czekoladową lub cukrem 

pudrem.  

 

MAKOWIEC  

 

 Składniki:                                                                                                                                       

60 dag mąki krupczatki, 3 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, 1 szklanka cukru pudru, 4 żółtka, 1 kostka margaryny do pieczenia, 1 

łyżeczka smalcu, 3 łyżki śmietany.                                                                                     

Składniki na masę makową:                                                                                                      

1/2 kostki masła, 1,5 szklanki cukru, 0,7 kg maku, bakalie - orzechy, migdały, 

pomarańcza kandyzowana - wg. uznania. Olejek rumowy lub arakowy. 

Przygotowanie                                                                                                                      

Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy, dzielimy na trzy części, z tego 1/3 

wkładamy na ok. godziny do zamrażalnika. Pozostałą wykładamy na blachę. Mak 

mielimy dwukrotnie, gotujemy w mleku, maśle z bakaliami i cukrem. Masę 

rozkładamy na ciasto. Wyciągamy zamrożone ciasto i ścieramy na tarce, jako 

kruszonkę. Pieczemy ok. 50 min. w temp. 180 stopni. Posypujemy cukrem pudrem 

lub kokosem. Z tabliczki gorzkiej czekolady, 1/4 kostki masła i 2 łyżek śmietany 

przygotowujemy sos czekoladowy do polania ciasta. Wszystko rozpuszczamy na 

ogniu i polewamy ciasto.  

 


